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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Zakres zastosowania

1.1.1 Niniejsze Zasady działalności nadzorczej (zwane dalej Zasadami) mają
zastosowanie do działalności prowadzonej przez „Polski Rejestr Statków Spółka
Akcyjna” z siedzibą w Gdańsku (zwany dalej PRS) w dziedzinach okrętowej
i przemysłowej.
1.1.2
.1
.2
.3
.4
.5
.6

Działalność PRS obejmuje głównie:
prowadzenie nadzoru technicznego nad jednostkami i obiektami pływającymi,
prowadzenie nadzoru technicznego nad materiałami i wyrobami w produkcji, w tym certyfikację wyrobów,
certyfikację systemów zarządzania w Ŝegludze,
prowadzenie nadzoru rzeczoznawczego, w tym nadzorów przemysłowych,
prowadzenie szkoleń,
prowadzenie prac naukowo-badawczych.

1.1.3 PRS prowadzi działalność nadzorczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Działalność ta jest obiektywna i niezaleŜna.
1.1.4 Niniejsze Zasady ustalają zakres i sposób wykonywania czynności nadzorczych PRS, sposób korzystania z Przepisów, tryb zatwierdzenia dokumentacji
technicznej, tryb i formy prowadzenia nadzoru oraz rodzaj wystawianych dokumentów.
1.1.5 PRS prowadzi certyfikację systemów zarządzania (w dziedzinach pozaokrętowych) i certyfikację wyrobów na warunkach określonych w Zasadach certyfikacji, opracowanych i opublikowanych przez PRS.
1.2

Określenia

C e r t y f i k a c j a s y s t e m u z a r z ą d z a n i a – ocena zgodności systemu zarządzania z odpowiednimi normami lub innymi dokumentami odniesienia.
Certyfikacj a wyrobów – ocena zgodności wyrobów z wymaganiami określonymi we właściwej dyrektywie Wspólnoty Europejskiej, w normach i przepisach.
D o k u m e n t a c j a k l a s y f i k a c y j n a – dokumentacja techniczna wyszczególniona w Przepisach klasyfikacji i budowy, zawierająca dane umoŜliwiające
stwierdzenie zgodności projektu z właściwymi wymaganiami, podlegająca rozpatrzeniu i zatwierdzeniu lub przyjęciu przez PRS do wiadomości.
D o k u m e n t a c j a k o n w e n c y j n a – dokumentacja techniczna przedstawiana
PRS do rozpatrzenia i zatwierdzenia lub przyjęcia do wiadomości, zawierająca
dane umoŜliwiające stwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami właściwych
konwencji, wymagań Administracji państwa bandery oraz mających zastosowanie
Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich.
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Dokumentacj a nadzorcza – dokumentacja techniczna, w oparciu o którą
sprawowany jest nadzór.
D o k u m e n t a c j a t e c h n i c z n a – całokształt dokumentacji (rysunków, obliczeń, opisów, programów, itd.) przedstawianej PRS do rozpatrzenia.
D o k u m e n t a c j a w y k o n a w c z a – dokumentacja techniczna dla potrzeb
wykonawczych i nadzoru, opracowana na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
klasyfikacyjnej lub konwencyjnej, uzgadniana z inspektorem PRS nadzorującym
budowę lub produkcję.
J e d n o s t k a p ł y w a j ą c a – obiekt skonstruowany lub przystosowany do pływania, objęty wymaganiami Przepisów. Pojęcie to obejmuje statki morskie, statki
śródlądowe, okręty wojenne, łodzie motorowe, jachty morskie, ruchome jednostki
górnictwa morskiego, doki pływające, obiekty zanurzalne.
J e d n o s t k a p ł y w a j ą c a w b u d o w i e – jednostka pływająca, od dnia nadania jej numeru rejestru PRS do dnia wydania przez PRS odpowiednich dokumentów.
J e d n o s t k a p ł y w a j ą c a w e k s p l o a t a c j i – jednostka pływająca, od dnia
uzyskania dokumentów PRS do dnia wykreślenia z odpowiedniego Rejestru.
K o n w e n c j e – międzynarodowe konwencje, kodeksy i porozumienia, związane
z bezpieczeństwem Ŝeglugi i ochroną środowiska.
N a d z ó r k l a s y f i k a c y j n y – nadzór techniczny nad jednostką pływającą lub
urządzeniami chłodniczymi w budowie i w eksploatacji, w zakresie określonym
właściwymi Przepisami klasyfikacji i budowy.
N a d z ó r k o n w e n c y j n y – nadzór techniczny prowadzony z upowaŜnienia
Administracji państwa bandery, w zakresie określonym właściwymi Konwencjami
i postanowieniami tejŜe Administracji a takŜe mającymi zastosowanie Przepisami
nadzoru konwencyjnego statków morskich.
N a d z ó r r z e c z o z n a w c z y – nadzór techniczny, inny niŜ klasyfikacyjny lub
konwencyjny, prowadzony na zlecenie instytucji lub osoby w zakresie wymagań
określonych przez zlecającego.
N a d z ó r t e c h n i c z n y – zespół czynności wykonywanych w celu stwierdzenia, czy przedmiot nadzoru odpowiada określonym wymaganiom technicznym.
N o r m y – normy międzynarodowe, europejskie i krajowe.
O b i e k t p ł y w a j ą c y – obiekt skonstruowany lub przystosowany do pływania,
nie objęty wymaganiami Przepisów.
Odbudowa j ednostki pływaj ącej – odbudowa konstrukcji jednostki, zwiększająca zasadniczo jej okres Ŝywotności.
P r z e p i s y – zbiory technicznych i nadzorczych wymagań PRS dla róŜnych rodzajów jednostek pływających, ich instalacji, wyposaŜenia lub urządzeń objętych nadzorem technicznym PRS, a takŜe zbiory takich wymagań dla innych obiektów/przedmiotów objętych nadzorem technicznym PRS, opracowywane i publikowane
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przez PRS. Integralną częścią Przepisów są przywołane w nich Publikacje. Wymagania
Publikacji oznaczonych literą P mają moc obowiązującą, natomiast Publikacje oznaczone literą I są Publikacjami informacyjnymi.
R e j e s t r – wykaz jednostek pływających klasyfikowanych przez PRS, z podaniem ich właściciela, symbolu klasy, charakterystyki wymiarowej, ogólnych danych technicznych i statusu nadzorczego. Rejestry opracowywane są dla określonych grup jednostek pływających.
U m o w a – pisemna umowa pomiędzy PRS a zleceniodawcą lub pisemne zlecenie
PRS wykonania określonej usługi.
W y p o s a Ŝ e n i e k o n w e n c y j n e – techniczne wyposaŜenie, stałe lub ruchome wymagane przez Konwencje lub wymagane postanowieniami Administracji
państwa bandery.
Znaczna przebudowa j ednostki pływaj ącej – przebudowa, w wyniku której
zmianom ulegają wymiary główne jednostki, i/lub elementy konstrukcji i wyposaŜenia wpływające na rodzaj i/lub przeznaczenie jednostki, i/lub dopuszczalną liczbę pasaŜerów.
1.3

Postanowienia porządkowe

1.3.1 Działania nadzorcze podejmowane są przez PRS na podstawie umowy
z inwestorem, producentem, wykonawcą, projektantem, dostawcą, właścicielem
bądź uŜytkownikiem przedmiotu nadzoru lub jego ubezpieczycielem. Działania
nadzorcze mogą wynikać równieŜ z działań kontrolnych PRS.
1.3.2 Działalność nadzorcza PRS prowadzona jest w systemie wstępnych, okresowych i doraźnych przeglądów i auditów. Zakłada się przy tym, Ŝe w okresach
między przeglądami i auditami przedmiot nadzoru utrzymywany jest w stanie
zgodnym z mającymi zastosowanie wymaganiami.
1.3.3 Działalność nadzorcza PRS prowadzona jest przez odpowiednio wykwalifikowany i kompetentny personel techniczny. W swej działalności PRS i wszyscy
jego pracownicy postępują zgodnie z postanowieniami Kodeksu etycznego, będącego częścią wewnętrznego systemu zarządzania jakością.
1.3.4 Działalność nadzorcza PRS opiera się na załoŜeniu, Ŝe strony związane
z przedmiotem nadzoru: inwestorzy, projektanci, producenci, wykonawcy, dostawcy, właściciele i uŜytkownicy wykonują prawidłowo swoje obowiązki.
Wykonywanie przez PRS czynności nadzorczych i wydawanie dokumentów nie
zwalnia inwestorów, projektantów, producentów, wykonawców, dostawców, właścicieli, uŜytkowników i innych stron z ich obowiązków i odpowiedzialności za
niewykonanie lub nieodpowiednie wykonanie podjętych zobowiązań.
1.3.5 Podczas wykonywania czynności nadzorczych, PRS działa niezaleŜnie
i obiektywnie i nie moŜe być uwaŜany za reprezentanta zleceniodawcy. Wyjątek
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stanowi sytuacja, gdy reprezentowanie zleceniodawcy jest przedmiotem zlecenia –
np. nadzór armatorski lub nadzór inwestorski. Wydany przez PRS dokument
(świadectwo, zaświadczenie, metryka, certyfikat zgodności, orzeczenie, sprawozdanie lub inne poświadczenie) oznacza wyłącznie stwierdzenie spełnienia odpowiednich wymagań przewidzianych w Przepisach lub innych wymagań przyjętych
przez PRS i zleceniodawcę za podstawę nadzoru prowadzonego przez PRS i nie
zastępuje świadectw, zaświadczeń, gwarancji i innych dokumentów wystawianych
przez producentów.
1.3.6 PRS wykonuje czynności nadzorcze z naleŜytą starannością i dobrą praktyką, uwzględniając aktualny poziom wiedzy.
Przyjmuje się zasadę, Ŝe ani PRS ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej z tytułu ewentualnych szkód, mogących powstać w związku
lub w następstwie wykonywania tych czynności lub w wyniku przekazanych zleceniodawcy przez PRS informacji bądź ocen. W szczególności dotyczy to odpowiedzialności z tytułu strat pośrednich (utraty spodziewanych korzyści, utraty kontraktu, niemoŜliwości podjęcia działalności itp.) poniesionych przez zleceniodawcę, a mających związek z wykonywaniem zlecenia przez PRS.
JeŜeli jednak zleceniodawca udowodni, Ŝe poniósł szkodę w wyniku zaniedbania PRS lub jego pracowników, PRS wypłaci zleceniodawcy odszkodowanie, do
wysokości opłaty naleŜnej za czynność lub przekazaną informację, bądź ocenę
stanowiącą podstawę roszczenia zleceniodawcy.
1.3.7 Ponadto, jezeli odpowiedzialnosc wynikajaca z wypadku zostanie ostatecznie i nieodwołalnie nałozona na Administrację panstwa bandery przez sad
powszechny lub jako czesc rozstrzygniecia sporu na drodze postepowania arbitrazowego, łacznie z wymogiem wypłacenia odszkodowan stronom poszkodowanym
z tytułu straty lub uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała czy smierci, które jak
udowodnił to sąd, zostały spowodowane umyslnie lub przez przeoczenie badz powazne zaniedbanie PRS, lub przez organa, pracowników, agentów lub inne osoby,
które działaja w imieniu PRS, Administracja bedzie miała prawo do finansowej
rekompensaty od PRS w stopniu, w jakim taka strata, uszkodzenie, zranienie czy
smierc, według decyzji sądu zostały spowodowane przez PRS i w takim stopniu,
jak ustalono to w umowie między tą Administracją a PRS.
1.3.8 Za swoje czynności PRS pobiera opłaty określone w umowie o nadzór,
zawartej ze zleceniodawcą lub określone w obowiązującej Taryfie Opłat PRS.
W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie określonym w umowie lub wynikającym z przepisów prawa, PRS będzie naliczał odsetki i moŜe wstrzymać prowadzenie nadzoru lub wydanie dokumentów stanowiących wynik działalności
nadzorczej PRS.
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Podstawy działalności nadzorczej

1.4.1 PRS działa na podstawie ustawy Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków z późniejszymi zmianami, na
zasadach określonych w Statucie PRS, niniejszych Zasadach działalności nadzorczej i Przepisach.
1.4.2 PRS działa w oparciu o wewnętrzny system zarządzania jakością, certyfikowany przez niezaleŜne, upowaŜnione do tego celu instytucje.
1.4.3

PRS jest instytucją klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską.

1.4.4 PRS jest jednostką notyfikowaną w Komisji Europejskiej do prowadzenia
certyfikacji wyrobów na zgodność z określonymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej.
1.4.5 PRS jest upowaŜniony przez Administracje państw bandery do wykonywania, w ich imieniu, czynności inspekcyjnych w odniesieniu do jednostek pływających i biur armatorskich.
1.4.6 PRS jest upowaŜniony takŜe przez inne władze państwowe do prowadzenia nadzoru w ich imieniu.
1.4.7

PRS w rozumieniu prawa polskiego jest polską instytucją klasyfikacyjną.

1.4.8 Sprawy sporne pomiędzy PRS a zleceniodawcą rozpatruje Sąd Gospodarczy w Gdańsku.
1.5
1.5.1

Rodzaje działalności nadzorczej
Działalność klasyfikacyjna

Działalność klasyfikacyjna polega na opracowywaniu i publikowaniu odpowiednich Przepisów klasyfikacji i budowy, które, uwzględniając mające zastosowanie
postanowienia obowiązujących Konwencji, postanowień lub standardów, jak i wyniki prac naukowo-badawczych, określają wymagania techniczne dla jednostek pływających w zakresie bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska.
Postanowienia Przepisów klasyfikacji i budowy egzekwowane są poprzez nadzór klasyfikacyjny nad jednostkami pływającymi, zarówno nowo budowanymi, jak
i istniejącymi.
PRS prowadzi równieŜ nadzór klasyfikacyjny nad okrętowymi urządzeniami
chłodniczymi w budowie i w eksploatacji.
Zasady klasyfikacji, stanowiące pierwszą cześć Przepisów klasyfikacji i budowy, określają zakres i system przeglądów jednostki pływającej, dokonywanych
przez inspektorów PRS dla potwierdzenia zgodności jej stanu technicznego z wymaganiami tych Przepisów.
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Materiały i wyroby, co do których w poszczególnych częściach Przepisów klasyfikacji i budowy określono wymagania, powinny być wytwarzane na warunkach
podanych w tych Przepisach, chyba Ŝe posiadają odpowiedni dokument zgodności
Wspólnoty Europejskiej.
Jednostce pływającej nadzorowanej przez PRS nadaje się klasę, wystawiając
dla niej stosowne dokumenty klasyfikacyjne i wpisując ją do odpowiedniego Rejestru.
1.5.2

Działalność konwencyjna

Działalność konwencyjna polega na uczestnictwie PRS w procesie wdraŜania
wymagań zawartych w Konwencjach lub innych podobnego rodzaju międzynarodowych umowach, postanowieniach lub standardach, a takŜe wymaganiach
Administracji państwa bandery, nie ujętych w Przepisach klasyfikacji i budowy
opublikowanych przez PRS. Wymagania te mogą być sformułowane w Przepisach nadzoru konwencyjnego statków morskich, opracowywanych i publikowanych przez PRS.
PRS sprawuje nadzór konwencyjny nad jednostkami pływającymi i ich wyposaŜeniem oraz nad biurami armatorskimi, w sposób i w zakresie określanym w upowaŜnieniach udzielanych przez Administrację państwa bandery.
Materiały, wyroby i wyposaŜenie, co do których Konwencje, dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i wymagania Administracji państwa bandery a takŜe Przepisy
nadzoru konwencyjnego statków morskich określają wymagania techniczne, powinny być wytwarzane na zasadach podanych w tych dokumentach, chyba Ŝe posiadają odpowiedni dokument zgodności Wspólnoty Europejskiej.
PRS wystawia dokumenty wymagane przez mające zastosowanie Konwencje
lub wymagane przez Administrację państwa bandery, w zakresie udzielonych mu
upowaŜnień.
1.5.3

Działalność certyfikacyjna w Ŝegludze i okrętownictwie

Certyfikacja systemów zarządzania jednostkami pływającymi oraz biurami armatorów, na zgodność z wymaganiami odpowiednich Kodeksów, prowadzona jest
przez PRS w ramach działalności konwencyjnej.
Certyfikacja wyrobów mająca na celu potwierdzenie, Ŝe dany wyrób spełnia
wymagania określone przez właściwą dyrektywę Wspólnoty Europejskiej i/lub
mające zastosowanie normy, prowadzona jest przez PRS w ramach nadzoru nad
materiałami i wyrobami w produkcji lub w ramach nadzoru nad budową.
1.5.4

Działalność rzeczoznawcza

Działalność rzeczoznawcza polega na prowadzeniu nadzorów, w tym orzecznictwa technicznego lub czynności rzeczoznawczych innych niŜ wymienione w 1.5.1,
1.5.2 i 1.5.3 oraz prac naukowo-badawczych i szkoleń, w zakresie określonym
przez zleceniodawców w umowach z PRS.
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Zleceniodawca moŜe w takich przypadkach posiłkować się przywołaną w umowie dokumentacją, normami lub wymaganiami sformułowanymi opisowo, a takŜe
publikowanymi wymaganiami PRS, dotyczącymi przedmiotu zlecenia.
W wyniku działalności rzeczoznawczej, PRS wystawia dokumenty stosowne do
przedmiotu zlecenia i wymagań zawartych w umowie.
1.6

Formy działalności

1.6.1 PRS opracowuje i publikuje Przepisy klasyfikacji i budowy dla róŜnych
rodzajów jednostek pływających oraz, w miarę potrzeb, odpowiednie Przepisy
nadzoru konwencyjnego statków morskich.
1.6.2 W ramach prowadzonego nadzoru technicznego PRS rozpatruje dokumentację techniczną związaną z przedmiotem nadzoru, pod kątem zgodności przyjętych rozwiązań z wymaganiami mających zastosowanie Przepisów i innych zbiorów wymagań.
1.6.3 PRS prowadzi bezpośredni nadzór techniczny poprzez przeprowadzanie
przeglądów, inspekcji i auditów.
1.6.4 PRS prowadzi pośredni nadzór techniczny poprzez uznawanie typu wyrobu lub materiału, uznawanie procesów technologicznych, uznawanie zakładów
wytwórczych i remontowych, stacji badań, laboratoriów i izb pomiarów, a takŜe
poprzez sprawdzanie kwalifikacji osób wykonujących odpowiednie prace związane z przedmiotem nadzoru PRS, np. spawaczy, jeŜeli kwalifikacje te rzutują bezpośrednio na jakość tych prac.
1.6.5

PRS prowadzi nadzór techniczny takŜe poprzez certyfikację wyrobów.

1.6.6 W wyniku przeprowadzonego nadzoru technicznego lub czynności rzeczoznawczych PRS wystawia dokumenty przewidziane w odpowiednich Przepisach
i innych zbiorach wymagań lub określone w umowie.
1.6.7 W ramach działalności klasyfikacyjnej, na podstawie umów o wzajemnym
zastępstwie z innymi instytucjami klasyfikacyjnymi, PRS moŜe zlecać innym instytucjom klasyfikacyjnym wykonanie określonych czynności nadzorczych w imieniu PRS
lub wykonywać czynności nadzorcze zlecone przez te instytucje w ich imieniu.
1.6.8 PRS prowadzi i publikuje odpowiednie Rejestry zawierające zasadnicze
dane techniczne i klasyfikacyjne jednostek pływających klasyfikowanych przez PRS.
1.7

Współpraca ze zleceniodawcami

1.7.1 PRS przystępuje do świadczenia usług po zawarciu umowy ze zleceniodawcą. Zapytanie ofertowe lub zlecenie moŜe być skierowane przez zleceniodawcę
do odpowiedniej komórki terenowej PRS lub do Centrali PRS.
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Zapytanie ofertowe lub zlecenie powinny zawierać co najmniej następujące,
mające zastosowanie informacje:
.1 jednoznaczne określenie i charakterystykę przedmiotu zlecenia,
.2 nazwę zleceniodawcy,
.3 nazwę wykonawcy lub uŜytkownika przedmiotu zlecenia,
.4 wykaz wymagań technicznych (lub zbiorów takich wymagań), którym ma
odpowiadać przedmiot zlecenia,
.5 termin i tryb przedkładania do rozpatrzenia dokumentacji dotyczącej
przedmiotu zlecenia,
.6 termin i miejsce realizacji zlecenia,
.7 nazwę dokumentów, które mają być wydane w wyniku realizacji zlecenia,
.8 zobowiązanie się zleceniodawcy do pokrycia kosztów wykonania usługi.
1.7.2 Zawarcie umowy wykonania usługi zobowiązuje zleceniodawcę i inne
zainteresowane strony (inwestorów, projektantów, producentów, wykonawców,
dostawców, właścicieli, uŜytkowników) do stosowania i przestrzegania obowiązujących Przepisów i innych mających zastosowanie zbiorów wymagań, a takŜe
uwzględniania ewentualnych dodatkowych wymagań PRS, w stopniu i zakresie
dotyczącym kaŜdego z wyŜej wymienionych oraz do stosowania się do zaleceń
wydawanych przez PRS podczas realizacji tej umowy.
1.7.3 Dokonywanie przez zleceniodawcę i inne zainteresowane strony (inwestorów, projektantów, producentów, wykonawców, dostawców, właścicieli, uŜytkowników) jakichkolwiek zmian dotyczących materiałów, konstrukcji lub wyposaŜenia
przedmiotu zlecenia, objętych wymaganiami Przepisów i innych mających zastosowanie zbiorów wymagań, powinno być przed realizacją uzgodnione z PRS.
1.7.4 Zleceniodawca i inne zainteresowane strony (inwestorzy, projektanci,
producenci, wykonawcy, dostawcy, właściciele, uŜytkownicy) mogą we wszelkich
sprawach związanych z działalnością inspektorów/auditorów PRS zwracać się do
właściwej komórki organizacyjnej PRS. Decyzja Centrali PRS w sprawach związanych z działalnością inspektorów/auditorów PRS jest ostateczna.
1.7.5 PRS moŜe odstąpić od wykonywania zleconych czynności, jeŜeli zleceniodawca i/lub inne zainteresowane strony (inwestor, projektant, producent, wykonawca, dostawca, właściciel lub uŜytkownik) systematycznie narusza postanowienia Przepisów lub umowę zawartą z PRS.
1.7.6 PRS nie udostępniania stronom trzecim, bez pisemnej zgody zleceniodawcy lub właściciela dokumentacji, dokumentacji technicznej i innych informacji
przedkładanych mu do rozpatrzenia w związku z prowadzoną przez niego działalnością, a takŜe dokumentów i sprawozdań wystawianych w związku z podjętymi
przez PRS czynnościami nadzorczymi. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny jest
tylko z mocy prawa.

Przepisy
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PRZEPISY
Struktura i publikowanie Przepisów

2.1.1 PRS opracowuje i wydaje osobne Przepisy klasyfikacji i budowy dla następujących grup jednostek pływających:
– statki morskie,
– małe statki morskie,
– statki śródlądowe,
– okręty wojenne,
– łodzie motorowe,
– jachty morskie,
– ruchome jednostki górnictwa morskiego,
– doki pływające,
– obiekty zanurzalne.
W strukturze poszczególnych Przepisów wyodrębnione są zwykle osobne części
dotyczące:
– zasad klasyfikacji,
– kadłuba i jego wyposaŜenia,
– stateczności i niezatapialności,
– ochrony przeciwpoŜarowej,
– urządzeń maszynowych i urządzeń chłodniczych,
– silników, mechanizmów, kotłów i zbiorników ciśnieniowych,
– urządzeń elektrycznych i systemów sterowania,
– materiałów i spawania.
2.1.2 Ponadto PRS opracowuje i wydaje Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich, zawierające wymagania i/lub wytyczne dotyczące:
– zasad nadzoru,
– środków i urządzeń ratunkowych,
– środków sygnałowych,
– urządzeń radiowych,
– urządzeń nawigacyjnych,
– urządzeń dźwignicowych,
– urządzeń połowowych,
– sprzętu przeciwpoŜarowego,
– ochrony środowiska,
– pomierzania statków.
2.1.3 PRS opracowuje takŜe i wydaje w formie Przepisów wymagania techniczne dla innych obiektów.
2.1.4 Wymagania techniczne Przepisów są ustalane przy załoŜeniu, Ŝe kaŜda jednostka pływająca, obiekt lądowy lub inny przedmiot nadzoru, którego one dotyczą,
wraz z jego urządzeniami i wyposaŜeniem, są eksploatowane zgodnie z zasadami
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dobrej praktyki oraz utrzymywane w naleŜytym stanie technicznym. W odniesieniu
do jednostek pływających dotyczy to w szczególności mocowania ładunku, rozmieszczenia zapasów i balastu oraz zasad postępowania w trudnych warunkach pogodowych, a w przypadku obiektów przemysłowych – zasad postępowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych i pogodowych.
2.1.5 Wymagania techniczne zawarte w Przepisach sformułowane są z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy i są wymaganiami minimalnymi, których spełnienie zapewnia zdaniem PRS wystarczający poziom bezpieczeństwa.
Nowo opracowane i nowelizowane Przepisy oraz zmiany do Przepisów PRS
poddaje opiniowaniu przez uŜytkowników i Radę Techniczną PRS.
2.1.6 Przepisy klasyfikacji i budowy uwzględniają, w odniesieniu do konstrukcji
i wyposaŜenia jednostek pływających, wymagania mających zastosowanie Konwencji, w takim zakresie, jaki PRS uznaje za niezbędny dla nadania im klasy.
2.1.7 Przepisy są nowelizowane przez publikowanie zmian do nich lub przez
publikowanie nowych edycji.
2.1.8 Przepisy publikowane są z reguły w języku polskim i angielskim. W kwestiach wątpliwych miarodajny jest tekst w języku polskim.
2.1.9 Wykaz aktualnie obowiązujących Przepisów dostępny jest na stronie internetowej PRS (www.prs.pl).
2.2
2.2.1

Interpretacja i stosowanie Przepisów
Interpretacja Przepisów naleŜy wyłącznie do PRS.

2.2.2 Nowo wydawane Przepisy i zmiany do Przepisów wchodzą w Ŝycie po
upływie sześciu miesięcy od daty ich opublikowania, jeŜeli w poszczególnych
przypadkach nie postanowiono inaczej.
2.2.3 Do przedmiotu nadzoru będącego w budowie lub w produkcji mają zastosowanie wymagania Przepisów obowiązujące w dniu zatwierdzenia dokumentacji.
Wyjątek od tej zasady dotyczy tych obligatoryjnych wymagań, które w okresie
prowadzenia nadzoru zostały wprowadzone lub zmienione w Konwencjach lub
przez Administrację państwa bandery. Do przedmiotu nadzoru będącego w eksploatacji mają zastosowanie wymagania techniczne zawarte w wydaniu Przepisów,
według którego został on zbudowany, chyba Ŝe w następnych wydaniach Przepisów lub zmianach do nich postanowiono inaczej.
2.2.4 Znaczna przebudowa i/lub odbudowa eksploatowanego przedmiotu nadzoru powinna być dokonywana zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnie obowiązujących Przepisach.

Przepisy
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Odstępstwa od Przepisów

2.3.1 Zastosowanie innych niŜ przewidziano w Przepisach rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałów dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy PRS uzna je za równowaŜne rozwiązaniom lub materiałom określonym w Przepisach.
2.3.2 Na wniosek projektanta, armatora lub wytwórcy, PRS moŜe w uzasadnionym przypadku odstąpić od określonego wymagania zawartego w Przepisach,
jeŜeli zmiana nie obniŜy standardu bezpieczeństwa przedmiotu nadzoru.
W odniesieniu do wymagań Konwencji i wymagań Administracji państwa bandery odstępstwa mogą być zaakceptowane tylko w przypadkach określonych
w danej Konwencji lub w przypadkach określonych przez Administrację państwa
bandery.
2.3.3 JeŜeli konstrukcja przedmiotu nadzoru lub jego elementów składowych
albo zastosowane materiały nie mogą być uznane za wystarczająco sprawdzone
w eksploatacji, PRS moŜe wymagać przeprowadzenia specjalnych prób podczas
budowy, a w czasie eksploatacji moŜe zwiększyć częstotliwość lub zakres przeglądów.
JeŜeli PRS uzna to za konieczne, moŜe umieścić w wystawianych dokumentach
odpowiednie zapisy o ograniczeniach eksploatacyjnych.
2.3.4 Jednostki pływające, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania
w zakresie pływalności, konstrukcji kadłuba, konstrukcji i rodzaju napędu oraz
wyposaŜenia mogą być klasyfikowane na podstawie aktualnych Przepisów w takim stopniu, w jakim PRS uzna to za celowe i uzasadnione.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Zakres dokumentacji

3.1.1 Przed rozpoczęciem budowy, odbudowy lub znacznej przebudowy jednostki pływającej lub innego obiektu oraz przed podjęciem produkcji materiałów
lub wyrobów, które mają być nadzorowane przez PRS, naleŜy przedstawić PRS do
rozpatrzenia dokumentację techniczną w zakresie określonym w odpowiednich
Przepisach i innych mających zastosowanie zbiorach wymagań.
3.1.2 Dokumentacja techniczna powinna być dostarczana do rozpatrzenia
w trzech egzemplarzach.
3.1.3 Normy mogą stanowić część lub całość dokumentacji technicznej, będącej
podstawą nadzoru technicznego PRS.
3.1.4 Dokumentacja techniczna przedstawiana PRS do rozpatrzenia powinna
być tak wykonana i zawierać takie dane, aby na jej podstawie moŜna było ustalić,
czy przedmiot nadzoru przedstawiony w tej dokumentacji odpowiada postanowieniom aktualnie obowiązujących Przepisów i innych mających zastosowanie zbiorów wymagań.
3.1.5 PRS moŜe wymagać zwiększenia zakresu dokumentacji, jeŜeli jest to konieczne dla właściwej oceny zgodności z wymaganiami Przepisów i innych mających zastosowanie zbiorów wymagań.
3.1.6 W przypadku przedmiotów nadzoru, mających specjalną lub nowatorską
konstrukcję, naleŜy kaŜdorazowo uzgodnić z PRS zakres dokumentacji technicznej
przedstawianej do rozpatrzenia.
3.1.7 W ramach dokumentacji naleŜy przedłoŜyć PRS obliczenia potwierdzające
spełnienie wymagań Przepisów i innych mających zastosowanie zbiorów wymagań
lub co najmniej wszystkie dane potrzebne do wykonania obliczeń zgodnie z nimi.
Jeśli przedkładane są obliczenia, to naleŜy je wykonać zgodnie z postanowieniami
Przepisów lub metodami uzgodnionymi z PRS.
Wyniki obliczeń wykonywanych programami uznanymi przez PRS mogą być
akceptowane bez kaŜdorazowej weryfikacji.
3.2

Zatwierdzanie dokumentacji

3.2.1 Dokumentacja jest zatwierdzana przez Centralę PRS po stwierdzeniu jej
zgodności z wymaganiami odpowiednich Przepisów i innych mających zastosowanie zbiorów wymagań.

Dokumentacja techniczna
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3.2.2 Przedkładana do rozpatrzenia przez Centralę PRS dokumentacja nie podlegająca zatwierdzeniu przyjmowana jest przez PRS do wiadomości. PRS zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do takiej dokumentacji.
3.2.3 Dokumentacja wykonawcza w zakresie określonym w odpowiednich
Przepisach jest uzgadniana z wykonawcą przez prowadzącą nadzór komórkę terenową PRS.
3.2.4 Przy podejmowaniu produkcji seryjnej jednostek pływających, materiałów
i wyrobów, gdy określenie ich waŜnych cech wyłącznie na podstawie dokumentacji technicznej jest niemoŜliwe lub niepewne, PRS zatwierdza dokumentację dla
prototypu.
Zobowiązuje to wytwórcę do przebadania prototypu pod nadzorem PRS, wniesienia do dokumentacji ewentualnych zmian i powtórnego przedłoŜenia jej do
zatwierdzenia. Tak opracowana dokumentacja zatwierdzona jest przez PRS dla
produkcji seryjnej.
3.2.5 Zatwierdzenie, przyjęcie do wiadomości lub uzgodnienie dokumentacji
technicznej potwierdza się podpisami oraz odpowiednią pieczęcią PRS. Zatwierdzenie, przyjęcie do wiadomości lub uzgodnienie dokumentacji przez PRS nie
dotyczy przedstawionych na niej, lecz nie objętych wymaganiami Przepisów: informacji, rozwiązań konstrukcyjnych czy teŜ innych elementów. Zmiany wprowadzane do juŜ zatwierdzonej, przyjętej do wiadomości lub uzgodnionej przez PRS
dokumentacji technicznej, które dotyczą elementów i konstrukcji objętych wymaganiami Przepisów, podlegają kaŜdorazowo zatwierdzeniu, przyjęciu do wiadomości lub uzgodnieniu z PRS.
3.2.6 Termin waŜności zatwierdzenia przez PRS dokumentacji technicznej ustala się na 6 lat. JeŜeli okres między zatwierdzeniem dokumentacji a rozpoczęciem
budowy lub produkcji przekroczy 3 lata – dokumentację naleŜy uaktualnić,
uwzględniając zmiany wprowadzone w tym okresie do Przepisów i przedstawić
ponownie do zatwierdzenia. W uzasadnionych przypadkach PRS moŜe, na pisemny wniosek właściciela dokumentacji, wyrazić zgodę na przedłuŜenie terminu
waŜności jej zatwierdzenia.
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NADZORY TECHNICZNE
Postanowienia ogólne

4.1.1 Nadzór techniczny PRS prowadzony jest w celu potwierdzenia, Ŝe przedmiot nadzoru odpowiada wymaganiom określonym w odpowiednich Przepisach
i innych mających zastosowanie zbiorach wymagań oraz zatwierdzonej i/lub przyjętej do wiadomości i uzgodnionej dokumentacji technicznej oraz/lub wymaganiom określonym w umowie.
4.1.2 Zasadniczą formą prowadzenia nadzoru technicznego jest kontrola wyrywkowa, z wyjątkiem takich przypadków, dla których ustalono inne postępowanie.
Czynności nadzorcze PRS mogą obejmować oględziny, badania nieniszczące,
próby laboratoryjne, próby działania, itp. Dobór odpowiednich czynności nadzorczych dokonywany jest wyłącznie przez PRS, w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie.
4.1.3 Przy określaniu formy nadzoru technicznego i czynności nadzorczych,
PRS uwzględnia funkcjonujące u wykonawców systemy zarządzania jakością,
potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.
4.1.4 Nadzór techniczny PRS, niezaleŜnie od jego formy, nie zastępuje działalności słuŜb kontroli jakości wytwórcy oraz technicznych słuŜb uŜytkowników
przedmiotu nadzoru.
4.1.5 Zlecający nadzór zobowiązany jest zapewnić pracownikom PRS warunki
umoŜliwiające właściwe i bezpieczne wykonywanie czynności nadzorczych.
W szczególności powinien być zapewniony swobodny dostęp do wszystkich
miejsc, w których prowadzone są prace związane z przedmiotem nadzoru, niezaleŜnie od tego, czy miejsca te znajdują się pod zarządem zlecającego, czy teŜ jego
kooperantów.
Dostęp, o którym wyŜej mowa, powinien być równieŜ zapewniony auditorom
zewnętrznym, kontrolującym działalność PRS. Zlecający nadzór zostanie poinformowany przez PRS, z odpowiednim wyprzedzeniem, o kaŜdym przypadku, gdy
inspektor PRS będzie prowadził czynności nadzorcze w asyście auditora zewnętrznego.
4.1.6 W zakresie klasyfikacji jednostek pływających, na podstawie umów
o wzajemnym zastępstwie z innymi instytucjami klasyfikacyjnymi, PRS otrzymuje
upowaŜnienia od tych instytucji lub udziela im upowaŜnień na wykonywanie
czynności nadzorczych w zakresie przewidzianym w tych umowach.

Nadzory techniczne
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Nadzór klasyfikacyjny nad jednostkami pływającymi i urządzeniami
chłodniczymi w budowie, przebudowie i odbudowie

4.2.1 Nadzór podejmowany jest przez PRS na podstawie umowy i prowadzony
jest w oparciu o odpowiednie Przepisy oraz zatwierdzoną i/lub przyjętą do wiadomości i uzgodnioną dokumentację klasyfikacyjną.
4.2.2 Szczegółowy zakres czynności nadzorczych ustala komórka terenowa PRS
prowadząca ten nadzór, stosownie do okoliczności oraz obowiązujących Przepisów i instrukcji.
Podstawowy zakres nadzoru prowadzonego przez komórkę terenową PRS
obejmuje:
.1 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej,
.2 kontrolę zastosowanych materiałów,
.3 kontrolę konstrukcji lub jej części wraz z kontrolą technologii wykonania,
.4 kontrolę zastosowanego wyposaŜenia, instalacji i mechanizmów oraz ich
montaŜu,
.5 próby wytrzymałości i szczelności,
.6 próby działania.
4.2.3 Po zakończeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym, PRS wystawia odpowiednie dokumenty klasyfikacyjne.
4.3

Nadzór klasyfikacyjny nad jednostkami pływającymi i urządzeniami
chłodniczymi w eksploatacji

4.3.1 Nadzór podejmowany jest przez PRS na podstawie umowy i prowadzony
jest w oparciu o odpowiednie Przepisy.
4.3.2 Warunki prowadzenia nadzoru klasyfikacyjnego podane są w Części I –
Zasady klasyfikacji odpowiednich Przepisów klasyfikacji i budowy.
4.3.3 Po zakończeniu przeglądu jednostki pływającej lub klasyfikowanego urządzenia chłodniczego z wynikiem pozytywnym PRS wystawia lub potwierdza odpowiednie dokumenty klasyfikacyjne.
4.4

Nadzór konwencyjny

4.4.1 Nadzór podejmowany jest przez PRS na podstawie umowy i prowadzony
jest w oparciu o odpowiednie wymagania Przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich, Konwencji oraz wymagania dodatkowe Administracji państwa bandery.
4.4.2 W przypadku jednostek pływających nowo budowanych, przebudowywanych lub odbudowywanych podstawą do prowadzenia nadzoru jest równieŜ dokumentacja konwencyjna zatwierdzona przez PRS.
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4.4.3 PRS sprawuje nadzór konwencyjny nad jednostkami pływającymi i ich
wyposaŜeniem oraz nad biurami armatorskimi w imieniu Administracji, które
udzieliły PRS stosownego upowaŜnienia. Zakres i sposób prowadzenia nadzoru
wynika z udzielonego upowaŜnienia.
4.4.4 Aktualny wykaz posiadanych przez PRS upowaŜnień dostępny jest na
stronie internetowej PRS (www.prs.pl).
4.4.5 Częstotliwość i zakres przeglądów okresowych ustalane są przez PRS
zgodnie z wymaganiami odpowiednich Przepisów nadzoru konwencyjnego, Konwencji oraz innych mających zastosowanie przepisów, przy uwzględnieniu wymagań Administracji państwa bandery.
4.4.6 Udzielanie zwolnień i odstępstw od wymagań konwencyjnych leŜy wyłącznie w gestii Administracji państwa bandery. PRS nie występuje do Administracji państwa bandery w sprawie zwolnień/odstępstw, ani w swoim imieniu, ani
w imieniu zleceniodawcy.
4.4.7 Po zakończeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym, PRS wystawia lub potwierdza odpowiednie dokumenty konwencyjne.
4.5

Nadzór techniczny nad obiektami pływającymi, tj. obiektami
nie objętymi wymaganiami Przepisów

4.5.1 PRS moŜe podjąć się prowadzenia nadzoru technicznego nad nowobudowanymi i istniejącymi obiektami pływającymi.
4.5.2 PRS, na zlecenie armatora, moŜe prowadzić armatorski nadzór techniczny
nad obiektem pływającym będącym w budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie w zakresie określonym w umowie.
4.5.3 Nadzór podejmowany jest na podstawie umowy. Zapytanie ofertowe lub
zlecenie, poza informacjami, o których mowa w 1.7.1, powinny zawierać:
– informacje o wymaganiach technicznych stawianych obiektowi pływającemu
(w tym moŜliwości zastosowania wybranych Przepisów lub ich części),
– uprawnienia zleceniodawcy, projektanta i zamawiającego obiekt pływający,
w zakresie dotyczącym nadzoru,
– procedurę przekazywania PRS dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę
nadzoru łącznie z trybem wprowadzania ewentualnych zmian.
4.5.4 PRS moŜe wymagać wprowadzenia zmian zarówno w przedkładanej dokumentacji jak i na samym obiekcie pływającym, jeŜeli uzna to za konieczne ze
względów bezpieczeństwa.
4.5.5 W wyniku przeprowadzonego nadzoru PRS wystawia odpowiednie dokumenty uzgodnione ze zleceniodawcą.

Nadzory techniczne

4.6
4.6.1
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Nadzór techniczny nad materiałami i wyrobami w produkcji
Postanowienia porządkowe

4.6.1.1 Nadzorowi PRS podlegają materiały i wyroby wymienione w poszczególnych częściach odpowiednich Przepisów.
4.6.1.2 Materiały i wyroby nie ujęte w Przepisach, a wchodzące w skład przedmiotu nadzoru PRS, powinny mieć świadectwa wytwórcy. W uzasadnionych przypadkach PRS moŜe zaŜądać, aby te materiały i wyroby były takŜe produkowane
pod jego nadzorem.
4.6.1.3 Nadzór podejmowany jest przez PRS na podstawie umowy i prowadzony jest w oparciu o odpowiednie dla danego przedmiotu nadzoru Przepisy lub inne
zbiory wymagań.
4.6.1.4 Nadzór nad materiałami i wyrobami prowadzony jest w formie nadzoru
bezpośredniego, nadzoru pośredniego lub poprzez certyfikację.
4.6.1.5 PRS moŜe równieŜ prowadzić nadzór nad materiałami i wyrobami na
zasadach określonych w umowie ze zleceniodawcą.
4.6.1.6 Na podstawie pozytywnych wyników przeprowadzonego nadzoru, PRS
wystawia odpowiednie dokumenty uzgodnione ze zleceniodawcą.
4.6.2

Nadzór bezpośredni

4.6.2.1 Nadzór bezpośredni jest to nadzór techniczny prowadzony bezpośrednio
przez inspektorów PRS.
4.6.2.2 Zakres oględzin, pomiarów i prób dokonywanych w trakcie nadzoru
ustala komórka terenowa PRS prowadząca ten nadzór, na podstawie Przepisów lub
innych zbiorów wymagań oraz obowiązujących instrukcji, stosownie do rodzaju
przedmiotu nadzoru, warunków produkcji i warunków, w jakich prowadzony jest
nadzór.
4.6.2.3 W wyniku przeprowadzonego nadzoru PRS wystawia odpowiedni dokument.
4.6.3

Nadzór pośredni

4.6.3.1 Nadzór pośredni jest to nadzór techniczny, podczas którego czynności
inspekcyjne (łącznie z wystawianiem dokumentów) wykonują odpowiednie słuŜby
techniczne wytwórcy.
4.6.3.2 PRS moŜe zastosować nadzór pośredni dla materiałów i wyrobów produkcji seryjnej, objętych wymaganiami Przepisów.
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4.6.3.3 Warunkiem objęcia wyrobu nadzorem pośrednim jest zagwarantowanie
przez wytwórnię dobrego i jednolitego poziomu jakości produkcji seryjnej oraz
uzyskanie Świadectwa uznania typu wyrobu, wystawionego przez PRS.
4.6.3.4 Warunkiem objęcia materiału nadzorem pośrednim jest zagwarantowanie przez wytwórnię dobrego i jednolitego poziomu jakości produkcji oraz uznanie
przez PRS technologii produkcji.
4.6.3.5 Aktualny wykaz uznanych przez PRS typów materiałów i wyrobów dostępny jest na stronie internetowej PRS (www.prs.pl).
4.6.3.6 Dokumenty dla materiałów i wyrobów produkowanych pod nadzorem
pośrednim wystawiane są przez wytwórnię.
4.6.4

Certyfikacja wyrobów

4.6.4.1 PRS prowadzi certyfikację wyrobów jako jednostka notyfikowana, dokonując oceny zgodności z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej.
4.7

Uznawanie stacji badań, laboratoriów, izb pomiarów, firm serwisowych,
zakładów remontu i konserwacji, zakładów stosujących określone
technologie oraz personelu

4.7.1 Procedura uznawania podejmowana jest przez PRS na podstawie umowy
i realizowana w oparciu o odpowiednie dla danego przedmiotu nadzoru Przepisy
lub inne zbiory wymagań.
4.7.2 PRS moŜe uznać stacje badań, laboratoria i izby pomiarów za kompetentne do przeprowadzenia określonych prób i badań, których wyniki wykorzystywane
są przez PRS do celów nadzorczych.
4.7.3 PRS moŜe uznać firmy serwisowe, zakłady remontu i konserwacji za kompetentne do wykonywania określonych czynności, mających na celu utrzymanie
we właściwym stanie technicznym obiektów będących przedmiotem nadzoru PRS.
4.7.4 PRS moŜe uznać zakłady za kompetentne do stosowania określonych
technologii.
4.7.5 PRS moŜe uznać za kompetentny personel wykonujący określone prace
lub badania związane z prowadzonym przez PRS nadzorem.
4.7.6 W wyniku przeprowadzonego uznania PRS wystawia odpowiednie dokumenty.
4.7.7 Aktualny wykaz uznanych przez PRS stacji badań, laboratoriów, izb pomiarów, firm serwisowych, zakładów remontu i konserwacji, zakładów stosujących określone technologie oraz personelu dostępny jest na stronie internetowej
PRS (www.prs.pl).
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Nadzory przemysłowe

4.8.1 PRS prowadzi nadzory przemysłowe dotyczące:
– budownictwa ogólnego i przemysłowego,
– autostrad, dróg i mostów,
– obiektów przesyłowych gazu, ropy i produktów ropopochodnych,
– konstrukcji stalowych,
– morskich i lądowych budowli hydrotechnicznych,
– inŜynierii sanitarnej i ochrony środowiska naturalnego.
4.8.2 Nadzór przemysłowy moŜe mieć charakter kompleksowy lub częściowy.
Nadzór ten prowadzony jest na zlecenie zamawiającego na podstawie posiadanych
przez PRS upowaŜnień.
4.8.3 Zapytanie ofertowe lub zlecenie, poza informacjami, o których mowa
w 1.7.1, powinny zawierać:
– specyfikację wymagań technicznych stawianych przedmiotowi nadzoru (z ewentualną moŜliwością zastosowania odpowiednich Przepisów),
– zasady współpracy w zakresie nadzoru (obowiązki i uprawnienia) pomiędzy
wykonawcą, projektantem i zamawiającym,
– procedurę przekazywania PRS dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę
nadzoru, łącznie z trybem wprowadzania zmian,
– informację co do rodzaju dokumentów, jakie mają być wystawione przez PRS
w wyniku nadzoru.
4.8.4 Dokumentacja stanowiąca podstawę nadzoru podlega weryfikacji przez
PRS co najmniej pod względem kompletności.
PRS moŜe zalecić wprowadzenie zmian, zarówno w dokumentacji, jak i w przedmiocie nadzoru, jeŜeli uzna to za konieczne ze względów bezpieczeństwa.
4.8.5 W wyniku przeprowadzonego nadzoru z wynikiem pozytywnym, PRS
wystawia lub potwierdza dokumenty uzgodnione ze zleceniodawcą.
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5
5.1
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DOKUMENTY
Postanowienia ogólne

5.1.1 W wyniku przeprowadzonego nadzoru technicznego PRS wystawia lub
potwierdza odpowiednie dokumenty.
5.1.2 Dokumenty PRS są wystawiane na podstawie oceny stanu technicznego
przedmiotu nadzoru lub oceny zgodności.
5.1.3 KaŜdy dokument wystawiany przez PRS jest ostemplowany i podpisany
przez upowaŜnioną osobę i z reguły określa termin oraz warunki jego waŜności.
5.1.4 Dla własnych potrzeb nadzorczych PRS moŜe uznać w całości lub w części
dokumenty innych instytucji klasyfikacyjnych oraz organów nadzoru technicznego.
5.1.5 PRS moŜe, w uzasadnionych przypadkach, uniewaŜnić wystawiony przez
siebie dokument.
5.2

Dokumenty klasyfikacyjne

5.2.1 Dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez jednostki pływające
i urządzenia chłodnicze wymagań odpowiednich Przepisów klasyfikacji i budowy są:
– Świadectwo klasy lub Tymczasowe świadectwo klasy,
– Świadectwo urządzeń maszynowych lub Tymczasowe świadectwo urządzeń
maszynowych,
– Świadectwo klasy urządzenia chłodniczego lub Tymczasowe świadectwo klasy
urządzenia chłodniczego.
5.2.2 Tymczasowe świadectwo klasy i Tymczasowe świadectwo klasy urządzenia
chłodniczego są dokumentami tymczasowymi, wystawianymi przez PRS bezpośrednio po przeglądzie zasadniczym dla nadania klasy lub po przeglądzie dla odnowienia lub przywrócenia klasy.
5.2.3 Tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych jest dokumentem tymczasowym, wystawianym przez PRS bezpośrednio po przeglądzie zasadniczym dla
nadania klasy lub w przypadku takich zmian urządzeń maszynowych, które powodują konieczność zmian zapisów w Świadectwie urządzeń maszynowych.
5.2.4 Wymienione w 5.2.2 i 5.2.3 dokumenty są waŜne do chwili ich akceptacji
przez Centralę PRS i wystawienia odpowiednich Świadectw pełnoterminowych,
lecz nie dłuŜej niŜ określono to w odpowiednich Zasadach klasyfikacji.
5.2.5 Dla jednostki pływającej nie mającej waŜnej klasy lub której klasa nie
uprawnia do Ŝeglugi w danym rejonie, moŜe być wystawione Zaświadczenie
o zdatności do jednorazowej podróŜy. Zaświadczenie takie wydawane jest po
przeprowadzeniu oceny stanu technicznego jednostki, przy czym zakres przeglądu

Dokumenty
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i prób ustalany jest przez PRS indywidualnie dla kaŜdego przypadku. Jest ono
waŜne na określoną w nim trasę i przy zachowaniu sprecyzowanych w nim warunków technicznych, eksploatacyjnych i pogodowych.
5.3

Dokumenty konwencyjne

5.3.1 ZaleŜnie od zakresu upowaŜnienia udzielonego PRS przez Administrację
państwa bandery, PRS moŜe wystawiać jednostkom pływającym następujące dokumenty:
– dokumenty końcowe (w formie Świadectwa, Certyfikatu lub w innej), które
jednostka pływająca powinna posiadać, aby mogła być dopuszczona do eksploatacji przez odpowiednie władze lub
– dokumenty pośrednie (w formie sprawozdań z przeglądu lub prób), które stanowią częściową lub pełną podstawę techniczną do wystawienia końcowych
dokumentów przez Administrację państwa bandery.
5.3.2 Formę dokumentów konwencyjnych, warunki ich wystawiania oraz okoliczności utraty ich waŜności określają odpowiednie Konwencje i/lub wymagania
Administracji państwa bandery.
5.4

Dokumenty z nadzoru technicznego nad obiektami pływającymi,
tj. obiektami nie objętymi wymaganiami Przepisów

5.4.1 W wyniku przeprowadzonego nadzoru technicznego obiektu pływającego,
PRS wystawia Orzeczenie techniczne o zdatności do pływania lub inny dokument
określony w umowie.
5.4.2 Dokument, o którym mowa powyŜej, powinien zawierać co najmniej następujące dane dotyczące obiektu pływającego:
– dane identyfikacyjne obiektu pływającego,
– podstawę techniczną nadzoru (dokumentacja techniczna, Przepisy),
– zakres nadzoru,
– wynik nadzoru,
– termin waŜności dokumentu.
5.5

Dokumenty z nadzoru technicznego nad materiałami i wyrobami

5.5.1 W wyniku nadzoru bezpośredniego nad produkcją materiałów i wyrobów, PRS
wstawia Metryki lub Zaświadczenia o przeprowadzonych przeglądach i próbach.
5.5.2 W wyniku przeprowadzenia procedury uznaniowej PRS wystawia Świadectwo uznania typu wyrobu. W wyniku nadzoru pośredniego nad produkcją materiałów i wyrobów wytwórnia, która uzyskała od PRS takie Świadectwo, wystawia
na wyprodukowane materiały i wyroby z produkcji bieŜącej dokumenty własne,
w których przywołuje numer tego Świadectwa. Dokument taki jest równowaŜny
Metryce lub Zaświadczeniu, wystawionym przez PRS.
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5.5.3 Na podstawie pozytywnych wyników oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw Wspólnoty Europejskiej PRS wystawia odpowiednie dokumenty
zgodności.
5.6

Dokumenty z nadzorów przemysłowych

5.6.1 W wyniku przeprowadzonego nadzoru przemysłowego PRS wystawia lub
potwierdza Świadectwo zgodności i Świadectwo bezpieczeństwa lub inne dokumenty określone w umowie.

